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ProJekt pn. Strategia pneciwdzialania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównowatonego 
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Oznaczenie sprawy: IORPIB/Biostrateg3/ZO/W/ptP/nr22/2019 
Poznań, dnia 4 grudnia 2019 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O 

KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 
1579, z późń.zm.) Zamawiający - Instytut Ochrony Roślin-PIS wszczyna postępowanie w trybie przetargu 
publicznego zamieszczając niniejsze ogłoszenie o zamówieniu na: dostawy/ usługi / Follót ll~aowlaAyet:l na swojej 
stronie internetowej. 

1) opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych i 
szklarniowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego - Lidera Konsorcjum -
Projekt pn . .,Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju agroekosystemu" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 
ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo leśnictwo" BIOSTRATEG, Umowa Nr 
BI OSTRA TEG3/34 7 445/1 /NCBR/2017. 

Wymiar czasu pracy: zależnie od zakresu bieżących zadań, z zastrzeżeniem , że przewidywany maksymalny, 
miesięczny, wymiar czasu pracy to 150 godzin w okresie od 01 .01 do 31 .10.2020 r. (1 O miesięcy) 

Szczegółowy opis - zakres prac: 
1. Pomoc techniczna w zakresie stosowania środków ochrony roślin . 

2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem szklarni. 
3. Przygotowanie roślin do badań (przygotowanie podłoża , wysiew nasion, pielęgnacja w czasie wzrostu). 
4. Opracowanie wyników badań w formie tabel. 
5. Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu w zakresie wykonywanych zadań. 

6. Sporządzanie okresowych opracowań dla Kierownika Badawczego Projektu / Dyrekcji Instytutu / NCBiR. 
7. Prowadzenie magazynu próbek nasion i środków ochrony roślin. 
8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyjmowania i wydawania próbek do badań 
9. Pobieranie próbek nasion chwastów. 
10. Nadzór nad utrzymaniem porządku w magazynach i szklarni. 

Lokalizacja: siedziba Zleceniodawcy (Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, ul. 
Władysława Węgorka 20), siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce uzgodnione przez obie strony 

Wynagrodzenie: miesięczne, na podstawie rachunku i podpisanego protokołu zrealizowanych i odebranych przez 
Kierownika Projektu prac (karta czasu pracy) 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia 

2) termin wykonania/wdrożenia przedmiotu zamówienia: 

od dnia podpisania umowy (pożądane rozpoczęcie prac z dniem 1 stycznia 2020 r.) do 31 .10.2020 r. 
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3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

a. złożenie w wyznaczonym terminie oferty cenowej na wykonanie zamówienia podpisanej przez Oferenta 
lub uprawnionego przedstawiciela Oferenta; 

b. wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1), 
c. wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta dotyczące potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań) - Załącznik nr 2; 
d. Szczegółowe CV Oferenta/Wykonawcy, 
e. wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta - Załącznik nr 3 wraz z Załącznikiem 

obliczeniowym Qeśli dotyczy), 

f. dokument(y) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa 
lub innych dokumentów rejestrowych 0eśli dotyczy). 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia. zdolności technicznej lub zawodowej: 

• posiadający wykształcenie minimum średnie 
• posiadający doświadczenie i umiejętność przeprowadzania doświadczeń biologicznych. 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia oraz CV 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. 

5. braku powiązań 
Zgodnie z treścią oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełniania 
warunku dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu 
metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. 

Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu : 

a. formularz oferty (Załącznik nr 1), 
b. oświadczenia Oferenta - Załącznik nr 2, Załącznik Nr 3. 
c. życiorys zawodowy (CV) 

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamaw1aJącego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami: 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków ogłoszenia o zamówieniu: 

• Osobą. ze strony Zamawiającego. upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami w zakresie przedmiotu 
oferty jest: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk (tel. +48 61 864 90 82, e-mail: T.Praczyk@iorpib.poznan.pl). 
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• Osobą, ze strony Zamawiającego, upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami w kwestiach 
formalnych Ogłoszenia o zamówieniu jest p. Janusz Domagała - główny specjalista ds. zamówień 
publicznych (tel.+ 48 61 864 91 35, e-mail: J.Domaqala@iorpib.poznan.pl) 

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane w procedurze wyboru. 

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie dotyczy. 

7) termin związania ofertą: min. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8) opis sposobu przygotowywania ofert: 
• Oferent sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Zal. nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu. 
• Życiorys zawodowy (CV) winien być opatrzony klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20 moich danych osobowych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, w 
szczególności informacji, które przekraczają zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów 
prawa, dla potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które składam aplikację. 

• Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
• Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę . 

• Oferta wymaga podpisu oferenta 
• Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę 
• Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę można złożyć: w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem „IORPIBIBiostrateg3/ZO/W/ptP/nr22/2019", do 
dnia: 2019-12-11 do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu (60-
318 Poznań) w pokoju nr 9 - na parterze w budynku dyrekcyjnym (p. Janusz Domagała). 

10) opis sposobu obliczenia ceny: 
• Całkowita cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, iż umowa zlecenia obejmuje 

okres od 01.01.2020 do 31.10.2020 r., tj. 10 miesięcy) jest ceną ryczałtową brutto i nie będzie mogla ulec 
zwiększeniu przez cały okres trwania umowy. Oferent nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na 
etapie realizacji okaże się, że nie uwzględnił wszystkich elementów niezbędnych do kompleksowego 
wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 

• Cena Oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w PLN (do dwóch miejsc po 
przecinku), wliczając należna zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie 
odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie 
Zleceniodawcy/Zamawiającego - tzw. brutto-brutto 

11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
cena (koszt całkowity wykonania przedmiotu zamówienia) - 100% 

12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

• Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
• O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta. 
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13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda 
wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy. 

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego: 

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszego zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie, m.in.: 

• Wynagrodzenie przysługujące Oferentowi płatne będzie przez Zamawiającego w ciągu 7 dni na podstawie 
podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru zrealizowanych prac za dany miesiąc (karta 
czasu pracy) oraz wystawionego rachunku. 

• Oferent jest odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu pod względem zgodności z obowiązującym prawem 
i umową o dofinansowanie realizacji Projektu w zakresie zgodnym z przedmiotem Ogłoszenia o zamówieniu. 

Klauzule informacyjne 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości 
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
w Instytucie Ochrony Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym, udostępnionego na stronie internetowej http://bip.ior.poznan.pl/ 
oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", 
informuję, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Ochrony Roślin-PIS, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 
Poznań 

• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Ochrony Roślin-PIS: iod@iorpib.poznan.pl 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego nr IORPIB/Siostrateg3/ZO/W/ptP/nr22/2019 prowadzonym w trybie przetargu 
publicznego (ogłoszen ie o zamówieniu). 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania subsydiarnie w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od terminu zakończenia realizacji Projektu, zgodnie z par. 
4 Załącznika Nr 2 do Umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu SIOSTRATEG - Nr 
Umowy SIOSTRA TEG3/34 7 445/1 /NCSR/2017; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 

posiada Pani/Pan: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Z -c 

d . nau w o -b~ad~ .~:, _vc
1 

b ma ,, , ... 
I{ I 

Data i podpis Kierownika Zamawiającego 
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